
PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W BIELSKU-BIALEJ

ul. Broniewskiego 21, 43-300 Bielsko-Biata
tel.:33 8 J 6-00-12, fax: 33 812-57-63

email: psse.bielskobiala@pis.gov.pl www.gov.pl/psse-bielsko-biala
ONS-HKiS.4360.1.2021 Bielsko-Biala, 11.03.202 lr.
L. dz. 2575.2021

Wojt Gminy Jasienica

Urz^d Gminy w Jasienicy

43-385 Jasienica 159

Obszarowa ocena jakosci wody dla gminv Jasienica

Na podstawie art. 4 pkt.l Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panshvowej Inspekcji

Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195)i § 23.1 Rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia

7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przcznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz. U. z2017r., poz. 2294), po rozpatrzeniu ocen okresowych, Paiistwowy Powiatowy

Inspektor Sanitaray w Bielsku-BiaIej dokonal oceny obszarowej jakosci wody

przeznaczonej do spozycia za 2020r.

1. Wykaz produccntow wody.

Gmina Jasienica zaopatrywanajest w wod? produkowan^ przez:

Stacj? Uzdatniania Wody w Wapienicy nalez^ca do Aqua S.A. Bielsko-Biala,

Stacj? Uzdatniania Wody nalez^cq do Spotki Wodnej Wodociqgowej w Rudzicy.

2. Produkcja wody i sposob uzdatniania.

Stacja Uzdatniania Wody w Wapienicy dostarcza gminie Jasienica srednio

2 500 m3/d. Proces uzdatniania obejmuje filtracj^, koagulacj^ i dezynfekcj? koncow^,

Stacja Uzdatniania Wody w Rudzicy produkuje srednio 130 m3/d.

Stosowanajest filtracja i dezynfekcja koncowa.

3. Liczba ludnosci zaopatrywanej w wod^.

Stacja Uzdatniania Wody w Wapienicy zaopatruje okoto 16 500 osob,

Stacja Uzdatniania Wody w Rudzicy dostarcza wod^ okolo 1000 osobom.

4. Jakosc wody.

Do ocenyjakosci wody wykorzystywano wyniki probek pobieranych i badanych przez

Panstwowq Inspekcj? Sanitarnq, a takze wyniki uzyskane przez producentow wody

wramach prowadzonej kontroli vvewn^trznej. Wyniki badan laboratoryjnych wykazaly

staii jakosci odpowiadaj^cy wymogom Rozporz^dzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia



2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,

poz. 2294).

5. Przekroczenia dopuszczalnych parametrow jakosci wody.

Na terenie gminy Jasienica w zadnej badanej probce nie wystqpily przekroczenia

wartosci dopuszczalnych badanych parametrow.

6. Zgloszenie reakcji niepozqdanych zwiqzanych ze spozyciem wody.

W roku 2020 nie odnotowano zgloszeii mieszkancow gminy dotyczqcych reakcji

niepozqdanych zwiqzanych ze spozyciem wody.

7. Prowadzone post^powania administracyjne i dzialania naprawczc prowadzone

przez przedsi^biorshva wodociqgowo-kanalizacyjne.

Z uwagi na dobr^ jakosc wody na terenie gminy Jasienica nie bylo koniecznosci

prowadzenia post^powan administracyjnych i dziatan naprawczych.

Oceny bezpieczenshva konsumentow na terenie gminy Jaworze dokonano w ocenie

okresowej jakosci wody za I i II potrocze 2020 roku uznajqc wod^ dostarczanq

konsumentom za bezpiecznq.

Panshv'owy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Bialej, po analizie sprawozdan

z badan wody wykonanych przez organy Panstwowej Inspekcji Sanitarnej

oraz przedsi^biorstwa wodociqgowe z uj^c obj^tych nadzorem w 2020 roku, stwicrdza

przydatnosc wody do spozycia przez ludzi na terenie gminy Jasienica.
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